Tips til brug
Generelt
Efter at Quooker – den kogende vandhane er installeret og vandet er varmet op
første gang, skal hele det kogende indhold tømmes én gang.
Quooker giver altid kogende vand med et enkelt drej på grebet. Brugeren skal
altid tage hensyn til det kogende vand. Der skal bruges genstande som tåler
minimum 100°C. Bruges hele indholdet af det kogende vand på en gang tager
det fra 10 - 20 min. afhængig af beholdertype, indtil vandet igen er oppe på
samme temperatur.
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Børnesikring af hanen (fig. 1)
Hanen er børnesikret i form af et tryk/dreje greb. Således sikrer man, at små
børn ikke udsætter sig selv for det kogende vand.
Højde indstillelig haneudløb (fig. 2)
Taphanen kan drejes og højdejusteres. På denne måde kan hanen indstilles i den
ønskede højde.
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Perlator (taphane-si) afkalkes (fig. 3)
Vi anbefaler – afhængig af vandets hårdhedsgrad – at afkalke perlator
regelmæssigt. Perlator drejes løs og lægges i eddike. Dette forebygger, at
hanen tilstoppes og sprøjter.
Indstilling af varmvandstemperatur (kun COMBI ikke COMBI+) (fig. 4)
Med en Quooker COMBI indstilles fremløbstemperaturen på det varme vand til
det almindelige blandingsbatteri via den sorte drejeknap på blandeventilen.
Vandet kan indstilles til en temperatur mellem 50 - 60ºC.
Kontrollampe (fig. 5)
På hanen er der anbragt en kontrollampe. Når denne lyser er beholderen ved
at varme vandet op. Bruges Quooker – den kogende vandhane ikke, tændes
lampen i kort tid få gange i timen. Så snart kogende vand bruges, tændes
kontrollampen også. Blinker kontrollampen indikerer dette en fejl. Quooker
beholderen skal startes op på ny. Der slukkes og tændes på kontakten.
Blinker kontrollampen fortsat, checkes vandtilførsel og eventuelle utætheder.
Er dette i orden, skal der tages kontakt til Quooker Skandinavien A/S.
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Tænd/sluk knap (fig. 6)
Standbyforbruget på Quooker er lavt, ca. 45 øre i døgnet. Alligevel anbefaler vi at
du slukker for beholderen hvis du er bortrejst fra hjemmet nogle dage eller længere. Dette gøres på tænd / sluk knappen som er den Q-formet knap på toppen
af beholderen (fig. 6). Når beholderen har nået rette temperatur vil Q'et lyse og
dæmpes pulserende. Efter et sådan fravær anbefaler vi, at du skyller apparatet
igennem ved at tømme hele indholdet af kogende vand ud gennem taphanen.
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Brug (fig. 7+8)
Lad en halv kop af det ikke-kogende ‘første vand’ løbe ud af hanen, inden der
f.eks. laves en kop te. Vent evt. nogle sekunder inden teposen lægges i vandet,
indtil vandboblerne har opløst sig. Sådan undgås dannelse af skum på overfladen.
Hanen reguleres op eller ned, så den er så tæt som muligt på kop (fig. 7), kande
(fig. 8) eller lignende, for at undgå evt. sprøjt på grund af dampudvikling.
HiTAC®-vandfilter
Det indbyggede HiTAC®-vandfilter forbedrer vandets smag og fjerner eventuelle
forureninger. Da det aktive kulstof arbejder ved en temperatur på mere end
100°C, forbliver filteret altid sterilt. Det anbefales, at man skifter filter hvert
femte år. I områder med hårdt vand kan det være nødvendigt at udskifte
filteret oftere. Ved bestilling af nyt filter skal serienummeret, som står bagpå
Quooker beholderen, angives.
Garanti og service
De har, jævnfør købelovens bestemmelser 2 års reklamationsret på
Quooker – den kogende vandhane. Købeloven foreskriver samtidig at der ikke
er kørende service på Quooker. I tilfælde af problemer tages kontakt til
Quooker Skandinavien A/S. Følgende checkes dog først:
1. Målertavle, om en sikring evt. skulle være sprunget samt at strømmen
er tilsluttet.
2. Vandtilførslen er ok og systemet ikke har utætheder.
Ansvar
Quooker – den kogende vandhane, er produceret under de højeste kvalitets- og
udviklingsbetingelser. Quooker Skandinavien A/S og producenten tager udover
garantibestemmelserne intet ansvar for eventuelle negative følger af brugen af
Quooker – den kogende vandhane.
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